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Ιχθυοκαλλιέργεια και θαλάσσια επιτήρηση.



Η κυπριακή ιχθυοκαλλιέργεια σήμερα. 

• Η ιχθυοκαλλιέργεια στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στον τομέα 
της παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Η συνολική κυπριακή παραγωγή σε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται 
στους 9.000 τόνους ετησίως.

• Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των μονάδων μας είναι ιδιαίτερα προηγμένος 
και υπάρχουν πολλές καινοτομίες που εφαρμόζονται στις μονάδες 
παραγωγής. 

• Κάθε φάρμα ιχθυοκαλλιέργειας είναι οργανωμένη και «θωρακισμένη» 
απέναντι σε πιθανούς κινδύνους. 

• Υπάρχει πάντοτε ο φόβος για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν ή για το πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα προληπτικά μέτρα 
που λαμβάνονται. 
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Παραγωγή και τεχνολογία. 
Οι φάρμες κατασκευάζονται με τον 
πλέον σύγχρονο τρόπο λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο 
νησί μας. 

Το τάισμα των ψαριών γίνεται με αυτόματα 
συστήματα που διοχετεύουν την τροφή 
κατευθείαν μέσα στον ιχθυοκλωβό, δίχως 
σπατάλες ή απώλειες. 

3 10/12/2018 Add a footer



4 10/12/2018 Add a footer



Add a Slide Title - 3

5 10/12/2018 Add a footer



Πιθανοί κίνδυνοι.
• Διαφυγή ψαριών.

• Ναυτικό ατύχημα.

• Περιβαλλοντικός κίνδυνος (π.χ. 
πετρελαιοκηλίδα). 

• Μεταφορά επικίνδυνων ασθενειών 
από χώρα σε χώρα.

• Υπερανάπτυξη ανεπιθύμητων 
επεκτατικών οργανισμών (π.χ. 
φύκος ποσειδωνία ή σαρκοφάγων 
ψαριών όπως ο λαγοκέφαλος). 

6 10/12/2018 Add a footer



Προτεινόμενοι τρόποι πρόληψης. 
• Η μεταφορά της τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη. Εκπαιδευτικά και διακρατικά σεμινάρια 

μεταξύ των εμπλεκόμενων είναι πρωτεύουσας σημασίας.

• Η επένδυση πάνω σε νέες τεχνολογίες αποτελεί μονόδρομο στο να δημιουργούμε ασφαλείς 
συνθήκες ανάπτυξης.

• Η ετοιμότητα πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα μπορεί να θεωρείται αυτονόητη αλλά 
δέχεται περεταίρω βελτιώσεις. Συνεχής εκπαίδευση των ατόμων που θα αντιμετωπίσουν 
ένα έκτακτο περιστατικό, εφοδιασμός τους με νέα υλικά και τεχνολογίες είναι απαραίτητα. 
Πάνω απ’ όλα όμως βρίσκεται η ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση που πολλές φορές 
είναι και καθοριστική. 

• Όσον αφορά στο θέμα της βιοασφάλειας δυστυχώς έχουμε μεγάλα κενά. Υπάρχουν 
ασθένειες σε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας που μεταφέρθηκαν π.χ. με εισαγωγή γόνου από 
χώρα σε χώρα ή ακόμα και μολυσμένου εξοπλισμού. Πρέπει να καθοριστούν αυστηρότερα 
πλαίσια στην προστασία της βιοασφάλειας και φυσικά να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των 
εμπλεκομένων για τους πιθανούς κινδύνους και την πρόληψή τους.  

• Το επιστημονικό προσωπικό δεν πρέπει να λείπει φυσικά από μία ολιστική προσπάθεια 
αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων.  Η έρευνα όμως πρέπει να γίνεται επάνω στις 
ανάγκες που υπάρχουν ώστε να στοχεύει στην επίλυση των σημαντικών και ουσιαστικών 
προβλημάτων που παρουσιάζονται. 

• Πάντοτε ο διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα και 
είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα που πρέπει να γίνεται. 

7 10/12/2018 Add a footer



Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


